
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1)

انزَربأإ دق َهللإ نإإ ُةوخإإ اي
سسانلإ يرـِخآإ َلـشسرـلإ ُنـحـن
.تومـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
نأاعلل ًإدهششم انرِشص دق اِ
ُنـحـن *رـششبـلإو ِةـكــئإو

امأإ ِحيشسإ ِلجأإ نم ٌلاهج
.حيشسإ  ُءامـكـحـف مـتـنأإ
.ُءايوقأإ متنأإو ُءافعُشض ُنحن
نــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأإ

ةعاشسلإ هذه إإو *نوناهُم
ىرْعَنو ُسشَطعنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرإرق و ُمَطلُنو
.كِراـبـنـف ُمـَتـششـُن .لـماــع
ُعنششُي *لِمتـحـنـف ُدـَهـَطـشضـُن
انرِشص دق .عرشضتنف اـنـيـلـع
ٍخاـشسوأاـكو ِاـعـلإ ِرإذـقأاــك
*نآإ إإ ُعيمإ اهثبختشسي
إذه ُبتكأإ مـكـَلـِجـخُأ ُتشسلو
يدوأاـك مـُكــُظــِعأإ اــمــنإإو
مكل َناك ولو هنأ *ِءابحأإ
 َنـــيدششرُإ َنـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآإ مــكــل سسيــل ِحــيــشسإ

مكتدـَلو اـنأإ يـّنأ *نوثـك
 إَعوــــــشسي حـــــــيـــــــشس

نأإ مكيلإإ بلطأاف *ليإاب
.يب َنيدتقم إونوكت

هلإلا ةدلاو داقر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بآإ51 يف ةشسدقملإ انتشسينك دّيعت

ةـمـئإدلإ هـلإإ ةدلإو اـنـتديـشس داـقرـل
يـف تلـمـح يـتـلإ ،مـيرـم ةـيـلوـتـبـلإ
سصّلخمو لكلإ هلإإ ةرهاطلإ اهئاششحأإ
ششت .مــلاــعــلإ ةـيدلإوـلإ داـيـعأإ لـكــّ
شصخـمـلإ) إ ةدلإوـل ةـشصـروحملإ (هـلإ
لهتشسُت .ةيشسقـطـلإ ةـنـشسلـل يـشساـشسأإ

هلإإ ةدلإو ديـم ديـعـب ةـنـشسلإ هذـه
لوـــليأإ8 يـــف
ديـعــب مــتــخــُتو
51 يـف اـهداـقر
نأ كـــــــــلذ .بآإ
نأإ تعو ةشسينكلإ

وه ةديشسلإ ديم
قـيـقـحـت ةــــيإدب
هـــــلـــــلإ دوــــعو
سسنجلإ سصخو
،يرـــــــــششـــبـــلإ

وـــــــــه اهداقرو
امل قبشسم قّوذت
،ريخأإ مويلإيفةقيلخلإهيلعنوكتشس
هيف نوكيشس يذلإ دجملل قبشسم قّوذت
.برلل ءانمأإ إوَقَب نإإ نونمؤوملإ

 نع ًائيشش سسدقملإ باتكلإ ركذي
ثدحت ديلقتلإ نكل ،هلإإ ةدلإو داقر
ىلإإ دشسجلاب اهلاقـتـنإو اـهـتوـم نـع
اهتوم نـم ماـيأإ ةـثـث دعـب ءاـمـشسلإ
هتوكلم يف اهنبإ بناج ىلإإ نوكتل
اـنـحوـي سسيدقـلإ رـكذــي .يواــمــشسلإ
لوح ةيناـثـلإ هـتـظـع يـف يـقـششمدلإ
ديلقت نم انمّلشست دقل> ءإرذعلإ داقر
تقو يـف هـنأإ ًإدج ّيـقـيــقــحو مــيدق
نيشسيّدقلإ لشسرلإ لك ،ديجملإ اهداقر
نم سضرأإ نوـبوـجـي إوـناـك نـيذـلإ
ةظحلب إوعمُج دق ممأإ سصخ لجأإ

.ءاـشضفـلإ قـيرـط نـع مــيــلــششروأإ ىــلإإ
ىءإرت ،اهنم برقلاب إوراشص امدنعو
تإّوـقـلإ لـيـترـت عـمـُشسو ةـكـئـم مـهـل
يـهـلإإ دجـم يــف ،إذــكــهو .ةــّيوــلــعــلإ

اهشسفـن ءإرذـعـلإ تعدوـتـشسإ ،يواـمـشسو
 لاـحـب هـلــلإ يدي نــيــب ةــشسدقــمــلإ
نفُدو لـقـُن دقـف اـهدشسج اـمأإ .فـشصوـت
مث ،لـشسرـلإو ةـكـئـمـلإ مـيـنإرـت طـشسو
رمـتـــشسإ ثيـح يـناـمـشسثـج يـف عـشضو
عاطقنإ ـب ةيكئملإ تاقوجلإ مينرت

.مايأإ ةثث ةّدم
موـــيـــلإ يــــفو
تفّقوـت ثلاـثـلإ

،ميـنإرـتـلإ هذـه
لـشسرـلإ حـتــفــف
نورـــــشضاـــحلإ
بلطب توباـتـلإ

اــــموــــت نـــــم
يذـلإ لوــشسرــلإ

هدحو ناـــــــــك
...مـهـنـع ًإديـعـب
مــــــــل مهـنـكـــل

اهدشسج ىلع روـثـعـلإ طـق إوـعـيـطـتـشسي
ىوشس إودجي مـلو ،حـيدم لـكـب رـيدجـلإ
يتلإو كانه ةعَدوم ةيمتأاملإ اهبايث

 .<فشصوي  بيط اهنم برشستي ناك
يف ًايلج ديلقتـلإ إذـه سسكـعـنـي

رحشس يفف .ديعلإ ةنوـقـيأإو اـيـجروـتـيـل
،لوتبلإ مأإ هللإ سسورع  اي>:لترنديعلإ
تلـقـتـنإ دقـل ،ةاــيــحــلإ تدلو نــم اــي
،ةدلاخلإ ةايحـلإ ىـلإإ رـقوـمـلإ كداـقرـب
لشسرلإو تاشسائرلإو ةكئملاب ًةفوفحم
كشسفن امأإو ،ةقيلخلإ رئاشسو ءايبنأإو
يف كُنبإ اهلبقتف ،بيعلإ نم ةئيربلإ
مينإرت ىدحإإ يفو .<نيترهاطلإ هيدي

ةشص يف اهلترن يتلإ ءاشسملإ ةشص
نم لشسرلإ رشضح فيك ُفِشصن بورغلإ

23/5102 ددعلا
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سساّيتم لوسسرلا راكذت

لوألا نحللا

رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



ِتلقتنإ كنأ> ديعلإ ةيرابورط هيلإإ
دشسج .<ةايحلإ مأإ كنأإ امب ةايحلإ ىلإ

داشسفلإ فرعي مل رهطلإ ّيلكلإ ميرم
ىـلإ لـقـُن لـب ،توـمـلإ نـع جـتاــنــلإ
يف ةدرفنملإ ميرم ءإرذعلإ .ءامشسلإ
تزواـجـت دق ،ةراـهـطـلإو ةواــقــنــلإ

ّدح برقأإ ىلإ تراطو ةعيبطلإ دودح
،ناـشسنإ هـيـلإ لــشصي نأإ عــيــطــتــشسي
تهـّلأاـتو ةـكـئـمـلإ ىـلـع تلاـعـتــف
اـهـنـبإ اـهدـّجـم كلذـل .اـهـعـشضإوـتـب
لفتحت إذكه .هيـلإ هـلـقـنو اـهدشسجـب
ىلع ميرم ءإرذعلإ لاقتناب ةشسينكلإ
.ةّماعلإ ةمايقلإ لبق ةمايق لّوأإ هنإ
ةيناشسنإإ ةعيبطلإ لك ديع وه ديعلإ

ةلبـجـلإ تلـشصوأإ مـيرـم ءإرذـعـلإ نأ
ىمشسأإ اهفده ىلإ ةنتنـلإ ةـيـبإرـتـلإ

داـقر .ءاـجرـلاـب اـهـل هـلــلإ حــمــشسو
نكمي يذلإ دجملإ انل لّثمي ءإرذعلإ
ةمعنلإ ترمثأإ ام إذإإ ، هيلإ ريشصن نأإ

.سسدقلإ حورلإ لعفب انيف
نإإ> اـهداـقر يـف مـنرـن كلذــل

نحنو ءامشسلإ يف ةكئملإ ريهامج
طـّبـغـن سضرأإ ىـلـع رــششبــلإ سسنــج
ِتلشصح كنأ ،مإركإإ ّيلكلإ كداقر
كيلإاف ،هلإإ حيشسملإ لكلإ ئرابل ًامأإ
نم هيلإإ ةـلـهـتـبـم يـلإزـت أإ عرـشضن
ِكيلع انءاجر نيعشضإولإ نحن ،انلجأإ
ةـيـلـكـلإ هــلإإ ةدلإو اــي ،هــلــلإ دعــب
نم) <ًاجإوز فرعت مل يتلإ ،حيبشستلإ
.(بورغلإ ةشص نخيتشسوبأإ

سسوميسسكم سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرتعملا ــــــــــــــــــ

ةشسدقملإ ةشسينكلإ ميقت بآإ31 يف
سسوميشسكم سسيدقلإ تافر لقن راكذت
هللإ نم ئـلـتـمـمـلإ بأإ ،فرـَتـعـُمـلإ

 يذلإ عفإدملإو ةمّعلإ يتوهلإو
عجإر) ميقتشسملإ ناميإإ نع ينثني
12 ،راشسكنشسلإ يف ةلـشصفـم هـترـيـشس
سسيدقــلإ كرــت .(يــناــثــلإ نوــناـــك
غلاب ًايبدأإ ًاثرإإ ةشسينكلل سسوميشسكم
بتك دقف .ىـنـغـلإو ةرـفوـلإو قـمـُعـلإ

ًإريشسفت يدئاقعلإ توهلإ يف ًإريثك

ليإلا ـــــــــــــــــ
(32-41 :71 ىتم)

 إإ اند ِنامزلإ كلذ
هـل اـثـجــف ٌناــشسنإإ َعوــشسي
يـنـبإ ِمـحرإ بر اـي لاــقو
ِسسوؤور  ُبذــعــُي ُهــنإاــف
هنأ ًإديدشش ملأاتيو ِةلِهأإ
ًإثكو رانلإ  ًإثك ُعقي

 إدق دقو *ءاُهـــــُتـــــْم
إوعيطتشسي ملـف كذـيـمـتـل
عوشسي باجأاف *ُهوفْششَي ْنأإ

ُغـلإ ُلـيإ اـهــيأإ :لاــقو
ىـتـم إإ ُجوـعأإ ِنــمؤوإ
ىتـم ىـتـح .مـكـعـم ُنوـكأإ
إإ إإ هب مله .مكُلِمتحأإ

ُعوـشسي ُهرـهـتـنإو *اـنــهــه
ُناـطـيــششلإ ُهــنــم َجرــخــف
َكلـت نـم ُمــغــلإ يــفــُششو
اــند ٍذــئــنــيــح *ةــعاــشسلإ
ىلـع َعوـشسي إإ ُذـيـمـتـلإ
 إذا إوــلاــقو ٍدإرـــفـــنإ
*ُهَجِرخُن ْنأإ نحن ْعِطتشسن
ِمدعـِل عوـشسي مــهــل لاــقــف
ُلوقأإ قإ يّنإاف .مكِناإإ
ٌناإإ مـكـل َناـك وـل :مـكــل
متنـكـل ِلدرإ ِةـبـح َلـثـم
ْلِقتنإ ِلبإ إذهل نوـلوـقـت
ُلِقتنيف كانه إإ انهه نم
*ٌءيشش مكـيـلـع ُرذـعـتـي و
إإ ُجرخي  سسنِإ إذهو
ذإإو *موــشصلإو ةــشصلاـــب
ليلإ  نوددي إوناك
َنـبإ نإإ عوــشسي مــهــل لاــق
إإ َملشسُي نأإ ٌعمزم رششبلإ
هنوـلـتـقـيـف *سساـنـلإ يديأإ
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عم ةكئملإ عمتجإو ملاعلإ راطقأإ
هلإإ لباقلإ مشسجلإ إوعّيششيل مهدّيشس
ةيولعلإ بتإرملإ ءاشسؤور وحن نيفتاه
دق ةيهلإإ ةاتفلإ لكلإ ةكلم إذوه>
سسنجلل سصخلإ راشص اهب ذإإ<تلبقأإ
انل عفششتت نأإ ،اهنم نيبلاط ،يرششبلإ
ةمدشص لك> نم انيجنييك اهنبإمامأإ

.روهدلإ ىدم اهايإإ نيمّظعم<ةداّشضم
ءإرذعلإ دجن ،ديعلإ ةنوقيأإ يف

،توملإ سشإرف ىلع ةـحرـطـنـم مـيرـم
اهنأاكو ءودهلإو مشسلإ اههجو ىلعو
لكـششب ناـتـعوـشضوـم اـهإدي .ةـمـئاـن

ةلد) ًاينب ًابوث يدترت يهو ،بيلشص
ءإدرو (ةينافلإ ةيرششبلإ ةعيبطلإ ىلع
.(ةيهلإإ ةعيبطلإ ىلع ةلد) ًابّهذم
يف ًابشصتنم هإرنف عوشسي برلإ اّمأإ

ةلاهب طاحم هدشسج ،ةنوقيأإ طشسو
ءإرذعلإ لمحي ،يلزأإ رونلإ نم ةّيهب
لفطك فئافلب ةفوفلم هيدي يف ميرم
ىلع ءامشسلإ يف دلوت اهنأاكو ريغشص
ىلإإ انرظن إذإإ .اهدّيشسو اهدلو يدي
فيك انل ىءإرتي ،ديعب نم ةنوقيأإ
(ًايدومع) عوشسيو (ًاـيـقـفأإ) مـيرـم نأإ
بيلشصلاف :ديشسلإ بيلشص ًاعم نافلؤوي
امأإ .ةشسينكلإ ةايح يف إًدبأإ بشصتنم
لكششب ميرم دشسجب نوطيحيف لشسرلإ
ةعبرأإ حوشضوب حملن .يرئإد فشصن
ميرم سسأإر قوف ٍنحنم سسرطب :مهنم
ةرهاظ لـّمأاـتـلإو نزـحـلإ تاـمـعو
سسلوب ،هفلخ سسوإردنإ ،ههجو ىلع
انحويو ،ًهذنم اهيمدق دنع فقي
نزحب اهششعن لّبقي بيبحلإ ذيملتلإ

نوكراششي ةكئملإ ًاشضيأإ ىرن .قيمع
هيلع نوفشضيف دهـششمـلإ إذـهـب حرـفـب
.تإومشسلإ تامع

هلإ ةدلإو داـقر ديـع زواـجـتـي
تإومشسلإ ىلإ اهشسفن لاقتنإو دشسجلاب
ىًنعم ذخأايل يدشسجلإ داقرلإ ىنعم
مهفن ءإرذعلإ داقر يفف .قمعأإ ايحور
ًـخدم حـبـشصأإو ،ديـبأإ دق توـمـلإ نأإ
راـشص توـمـلإ> :عـشسوأإ ةاـيــح وــحــن
ىرخأإ ةيحان نم .<ةايحـلـل اـًنوـبرـع
ميرم ةدوب ًافتحإ طقف سسيل ديعلإ

مـيرـم لاـقـتـنإ ديـع لـب ءاـمـشسلإ يـف
ريششت ام إذهو ءامشسلإ ىلإ دشسجلاب



لمأات ـــــــــــــــــــ
َلثم ٌناإإ مكل ناك  ول>

َنولوقت متنكل لدرإ ِةبح
انهه نم  ْلِقتنإ ِلبإ إذهل
ُرذعتي و لقتنيف كانه إإ

.<ٌءيشش مكيلع
تبثأإ ؟هّلك ناإإ كلأإ

تإزـجـعإ اــنرأإ .كلذ اــنــل
ىــــتوإ مـــــقأإ .تاـــــيآإو
عأإ حــــتـــــفإإ .كتـــــشصب
.طايششلإ جرخأإ .نايمـعـلإ

ِفـــــششإإ .سصلإ رــــــّهــــــط
ءاإ ىلع ِسشمإإ .نيدَعقإ

.ةشسبايـلإ ىـلـع يـشش اـمـك
عبششأإ .رمخ إإ ءاإ لّوح
نم ةثك ًاعومج كتإولشصب

،تكـمـشسو ةـفـغرأإ ةـشسمـخ
وـه قداــشص لــئاــقــلإ نأ:
نإإ :مكل لوقأإ قإ قإ>
لامعأإ لمعي يب نمؤوي نَم
لمـعـيو اـنأإ اـهـلـمـعأإ يـتـلإ
.(21 :41 وي) <اهنم مظعأإ

سضعم سضعي دق نكلو
كلت دحأإ لمعي  إذإإ .ًئاق
ةقئلإ لاـعـفأإو لاـمـعأإ
ءاـجر نـم هـل اـمـفأإ هـلـلاــب

ءاجر اـنـل ًاـعـبـط ؟سصـخ
كلـت لـعـفـن  نإإ ،سصــخ

انفعإ نإ كلذو ،لامعأإ
نإاف .انناإإ ةلقو انفعشضب
ةمحر سسمتلي اإإ فيعشضلإ

 إإ اـنـك نإاـف .ًاـمــظــعــت
اهايإإو جاـت ةـمـحرـلإ
إإ ةجاحـب نـحـنـف بلـطـن
هـب بذ يـكـل ،عـشضإوـتـلإ
دق هنإاف .هلـلإ تاـفأإر اـنـيـلإإ

ةعامـجـلإ ةدئاـقو ،ًاـشضيأإ ةـيراـششبـلإ
،ةرشصنعلإ ذـنـم ةـئـششاـنـلإ ةـيـشسنـكـلإ

نــم ديدعـــلـــل سساـــشسأإ ردشصمـــلإو
ةايح لوح ةيـلـيـجـنإإ لـيـشصاـفـتـلإ
 .عوشسي

وعدي <ميرم ةايح> ةيحاتتفإ يف
ممأإ بوعشش> سسوـمـيـشسكـم سسيدقـلإ

يف هوكراـششيو هوـعـمـشسي نأإ <اـهـلـك
تاكربلإ ةقئافـلإو ةرـهاـطـلإ مإرـكإإ>
،<ميرم ةيلوتبلإ ةمئإدلإ ،هلإإ ةدلإو
ىدم ىلع بلاغلإ يئاششنإإبولشسأإو
دئاششن نم ًإريـثـك رـيـعـتـشسي باـتـكـلإ

منرملإ سسونامور سسيدقلإ حيباشستو
سسيدقلإ لمعي مل .(لوأإ نيرششت1)

،<ءإرذعـلإ ةاـيـح> يـف ،سسوـمـيـشسكـم
هاجت ةيوقتلإ هرعاـششم ءاـفـخإإ ىـلـع
نأإ نود هلإإ ةدلإو ةشسإدقلإ ةيلكلإ
تاـغـلاـبـمـلإ ىـلإإ باـتـكـلإ قــلزــنــي
ىقُتلاب اهل نأاشش  يتلإ ةيفطاعلإ
دئاقعلإ نع فرحنت دقو لب يقيقحلإ
عمجلإ إذهب .ةميقتـشسمـلإ ةـيـناـمـيإإ
مّلعُملإ يتوهل قيقدلإ سصرحلإ نيب
،سسيدقلإ نمؤوملل ةقيمعـلإ ىوـقـتـلإو
نأاك سسومـيـشسكـم سسيدقـلإ اـنُرـِعـششـُي
ةرـشضاـح تناـك اـهـشسفـن هـلإإ ةدلإو
.اهتايح ةريشس فّلؤوي وهو هعم

ديم ةيإورب <ءإرذعلإ ةايح> أإدبي
ىـلإإ ًوـشصو ،اــهــتــلوــفــطو مــيرــم
عشسوتي انه .يهلإإ لبحلاب اهتراششب
مك ريشسفت يف سسوميشسكم سسيدقلإ
لوتبلل لـيـئإرـبـج ةـكـئـمـلإ سسيـئر
ميرـم ةـيـلوـتـب نأإ ًاـنـّيـبَـُم ةـشسيدقـلإ
 اـهـنـم تلـعـج ،حورـلإو دشسجــلاــب
لـب بشسحو هـلـلإ نـبإ دشسجـتـل ًـحـم
ةأإرـمـلإو ،ءإوـح رّرـحـت ىـلإإ ًإرـبـعـمو
ىقبي .ىـلوأإ ةـنـعـلـلإ نـم ،ًاـموـمـع
رّرحتلإ إذه ققحتل يهيدبلإ طرششلإ

ءإدتـقإ ،يدرـفـلإ ىوـتـشسمـلإ ىــلــع
 نأإ ًاـعوـط تراـتـخإ يـتـلإ مـيرـمـب
ام يف .هلل امل إإ ةوهشش اهيف نوكي
سسيدقـلإ ددششي باــتــكــلإ نــم يــلــي
،ةشسيدقلإ ءإرذعلإ نأإ ىلع سسوميشسكم
اهنبإ نأإ ةملاع ءدبلإ ذنم تناك نإإو
اهتموـمأإ رـثأاـتـت مـل ،هـلإإ برـلإ وـه
مأإ فطع ةهجـل  .ةـتـبـلإ هـهاـجـت

يف ةقيـمـع رـيـشساـفـت هـلو ،ًاـعاـفدو
سسوميشسكم سسيدقلل .سسدقملإ باتكلإ
ءابآإ تاباتك لوح تاحورشش ًاشضيأإ

يجابويرآإ سسويشسينويد لثم رابك
ًاشضيأإ هلو ،يتوهلإ سسويروغيرغو
ةيحورلإ ةايحلإ يف ةديدع تاباتك
.ةشسدقملإ رإرشسأإ يفو ،تايكشسنلإو
يف انه سضوخلإ اـنـيـلـع لـيـحـتـشسي
هثرإإو سسومـيـشسكـم سسيدقـلإ توـه
ةءاشضإإلواحنشس اننكل،رفإولإيبدأإ

ةايح> وه هتافلؤوم نم دحإو ىلع
ةيلكلإ داقر ديع مشسوم يف ،<ءإرذعلإ
.هيف نحن يذلإ هلإإ ةدلإو ةشسإدقلإ

ةيلكلإ ةايح لوح هثاحبأإ يف
سسيدقلإ قلطنإإ ،هلإإ ةدلإو ةشسإدقلإ

هدنع تشسم ةيشضَرَف نم سسوميشسكم
ءإرذعلل نكي مل هنأإ اهدافم نيقيلإ
ةـناـكـمـلإ هذـه لـتـحـت نأإ ةـشسيدقــلإ
مل ول ةشسينكلإ نإدجو يف ةيماشسلإ
اهنبإإ ةايـح لـحإرـم يـف ،اـهـل نـكـي
هــمآإو هــتراــششب اــمــيــشس  هـــلإإ

هلقنت امم رـبـكأإ ٌروـشضح ،هـتـماـيـقو
ةلاشسر نوك ،ةفيرششلإ ليجانأإ انيلإإ
ىرـششـُب رـششن ًإرـشصح يـه لـيـجاـنأإ
سسيدقلإ ًإذإإ قلطـنإإ إذـكـه .سصـخـلإ

إذه بنإوج نع هثحب يف سسوميشسكم
ةقدلإ غلابب ،هـلـيـشصاـفـتو روـشضحـلإ

،ًايدئاقعو ًايباتك ،زييمتلإوسصرحلإو
ةيباتك سصوشصن نم هدإوم ًاعماج
،لوحنملإ بدأإ نم ىرخأإو ةينوناق
تداـع اـم ٍرداــشصم نــم اــهرــيــغو
سصتخي ام يف اميشس .انيدلةفورعم
داقربو حيـشسمـلإ عوـشسي اـنـبر مآاـب
دشسجلاب اهعافترإو ةشسيدقلإ ءإرذعلإ
ىلإإ هدانـتـشسإ نـع اـمأإ .ءاـمـشسلإ ىـلإإ
،هريغو لوحنملإ بدأإ نم سصوشصن
،ةيـنوـناـقـلإ سصوـشصنـلإ بناـج ىـلإإ

هنأإ ىلع سسوميشسكم سسيدقلإ ددششيف
لثم رابك نيقباشس ءابآإ لاثم عبتإ

سسويروغيرغ،يشصشصينلإسسويروغيرغ
 .يردنكشسإإ سسويشسانثأإو يتوهلإ

باتك يف ،ةشسإدقلإ ةيلكلإ رهظت
،سسوميشسكم سسيدقلل<ءإرذعلإ ةايح>
لخ نم  هلإإ اهنبإإ برد ةقيفرك
هترـيـشسم يـف لـب بشسحو اـهـتـموـمأإ



نم ًايـلـك اـهـتإذ ءـخإإو اـهـناـنـحو
هل معإدلإ دنشسلاكو لب بشسحو هلجأإ
سسوميـشسكـم سسيدقـلإ يورـيو .ًاـشضيأإ

حرفت تناك ةشسيدقلإ ءإرذعلإ نأإ فيك
رمخلإ تغرف امل هنأإ دح ىلإإ اهنباب
ةوهشش تناك> ،ليلجلإ اناق سسرُع يف
رهظُيف ةزجعملإ ممتي هإرت نأإ <اهبلق
هلإإ اهنبإ امأإ .لكلل يهلإإ هدجم
مغرلاب تدإرأإ ام اهل متأإو اهعاطأاف
ذنم .دعب تتأإ نكت مل هتعاشس نأإ نم
هقفإرت هل ةمزم تراشص ،مويلإ كلذ
ةلـيـط اـهـبـلـق يـف هـمـك ظـفـحـتو

فـيــشضيو .سضرأإ ىــلــع هــتاــيــح
ءإرذـعـلإ نأإ سسوـمــيــشسكــم سسيدقــلإ
إذه ىلع عوشسي اهتمزمب ،ةشسيدقلإ
تايرخأإ ءاشسنل ةودق تراشص ،لكششلإ
اـهـل نرــشصو اــهــب لــثــمــتــلإ ندرأإ
ّنهرشصح تدإرأإ ام اهنكل .تإذيملت
ةدِششرُملإو ةطيـشسوـلإ تناـك لـب اـهـب
ءؤوـه زرـبأإ .هـلإإ اـهـنـبإ ىـلإإ نـهــل
،سسوميشسكم سسيدقلإ بشسحب ،ةوشسنلإ

تناك ةشسيدقلإ ءإرذعلل ةقفر اهبرقأإو
ىطعأإ ام إذه لعل .ةيلدجملإ ميرم
سسيدقلإ بشسحب ًامئإد ،ةريخأإ هذه
ةرـيـَغـلإو مـخزـلإ إذـه ،سسوـكـيـشسكـم
،ةداهششلإ ىتح ،امهب تّلحت نيذللإ

اـهـفــشصي .عوــشسي ةراــششب رــششن يــف
سسرطب ناك اـمـك> :لوـقـيـف مإرـكإاـب
ةيلدجملإ تناك إذكه ،لاجرلإ نيب
.<ءاشسنلإ نيب

ًإدشش رثكأإ تاعوشضوملإ نم دحإو
وه ،<ءإرذعلإ ةايح> يـف ،هاـبـتـنـل

لحإرم ةليط يروحملإ ميرم روشضح
.يرشسلإ ءاششعلإ ذنم ،هلإإ اهنبإ مآإ

،سسوميشسكم سسيدقلإ هدكؤوي ام ىلعف
مظعمل سساشسأإ ردشصملإ ميرم تناك
اهنبإ مايأإ نع ةيليجنإإ ليشصافتلإ
يذلإ ديحولإ سصخششلإ يهف .ةريخأإ

ــب هــمز ةـظـحــل نــم عاــطــقــنإ
امدنعو .ةـماـيـقـلإ ىـتـح لاـقـتـعإإ

لوثم روشضح نـم سسإرـحـلإ اـهـعـنـم
لوقـي ،ةـفاـيـقو ناـنـح ماـمأإ عوـشسي
مـيرـم تناـك ،سسوـمـيـشسكـم سسيدقـلإ

اـنـتـّلذـم  يذــلإ> :بتــُك
نـــم اــــناو اـــــنرـــــكذ
-32 :631 زم) <اـنـئإدعأإ

<ينشصّلخف تعشضتإو> .(42
.(6 :411 زم)

 نك  سسفــنـــلإ
ءايـششأـل ًإرـثأإ ةـعـشضإوـتإ
 هنأ ،هللإ اهتق يتلإ
نكشسي ةعـشضإوـتإ سسفـنـلإ
حورــــــلإو نـــــــبإإو بآإ
ةـيأإ> :بتـُك هـنإاــف .سسدقــلإ
؟مـثإو ّرـِبــلإ ب ةــكرــشش
عـم روـنـلـل ةـطـلا ةـيأإو
فـتــئإ يأإو !؟ةــمــلــظــلإ
يأإو ؟لاعيلب عم حـيـشسمـلـل

؟رفاكلإ عـم نـمؤوـمـلـل ظـح
امك ّيإ هللإ لكيه مكنإإ

مهيف نكشسأإ إ> :هللإ لاق
نوكأإو مهنيب اميف شسأإو
 نونوكي مهو ًاهلإإ مهل
 .ًابعشش

ءايكلإ نم ًإذإإ برهنلف
اــهــشضغــبــي برــلإ نأإ ا،
نهذلإ عشضإوت إإ ِتأانلو
ُروـهـمـج ىـشضرأإ هـب يذــلإ
نإاــف .برـــلإ قـــيّدـــِشصلإ
ٌناـبرــق نــهذــلإ عــشضإوــت
،بــك ٌفرــششو ،مـــيـــظـــع
ةــمإرــكو ،رـــهاـــب حاو
.هوـنـتـقإ نـيذـلـل ةـمـيـظــع
ردق ّطح ركفلاـب رـّبـكـتـلاـف
راششعلإ اّمأإ ،يشسيرفلإ كلذ
.هنـهذ عـشضإوـتـب عـفـتراـف
ظحلل برلإ انلهؤويلف هعمو
.ىنفي  يذلإ

  ايرسسلا مارفأا سسيدقلا

نـيـلـخإدلإو نـيـجراـخـلإ فـقوـتـشست
.ةمكاحملإ ليشصافت مهنم عمجتل

،باتكلإ يف ميرم نزُح دهششم
تامكاحمـلـل عوـشسي عوـشضخ ةـلـيـط
قمعلإ غلاب ،دعـب اـمـيـف بيذـعـتـلـلو
ذإإ ًاطَبحُم ًانزح سسيل هنكل .ريثأاتلإو
دوـششحـلإ ةـبــهر زواــجــتــت اــهإرــن
اهنبإ قفإرتف سسإرحلإ نم فوخلإو

دكؤوي ىرخأإ ةرم .بيلشصلإ مإدقأإ ىتح
ءإرذعلإ نأإ ىلع سسوميشسكم سسيدقلإ

لإوـقأإ مـظـعـم تلــقــن يــتــلإ يــه
تقبشس يتلإ ،ليشصاـفـتـلإو ثإدحأإو
رئاشسو لشسرلإ ىلإإ ،عوشسي توم تلتو
برـلإ ةدلإو اـي ،إذـهـب> .ذــيــمــتــلإ
امك كبلق يف فيشسلإ زاج ،ةشسيدقلإ
لوـقـي ،<ناـعـمـشس كل أاـبـنـتـف قـبــشس
ءإرذعلإ ًابطاخُم سسوميشسكم سسيدقلإ
هباتـك نـم عـبـتـي اـم يـف .ةـشسيدقـلإ
ءإرذعلإ نأإ سسوميشسكم سسيدقلإ يوري
،ربقلإ ىتـح اـهـنـبإ تمز ةـشسيدقـلإ

امك يكبتل كانه اهدحو تيقب ثيح
امم كإذنآإ تيملإ ءابرقأإ ةداع تناك
سسيدقـلإ لوـقــي اــمــك ،اــهــلــعــجــي
ىـلـع لوأإ دهاـششلإ ،سسوــمــيــشسكــم
يف إذه رَكذُي مل إذامل امأإ .ةمايقلإ
سسيدقلإ لوقيف ةـفـيرـششلإ لـيـجاـنأإ

دحأإ ككششي  يكـل هـنأإ سسوـمـيـشسكـم
،همأإ هب ترششب إذإإ ديشسلإ ةمايق ربخب
ككـششيــل مأإ ةــفــطاــع ًــغــتــشســُم
.اهتيقإدشصمب

ةيلكلإ نأإ <ءإرذعلإ ةايح> يف
برـلإ دوـعـشص دعـب ،تيـقـب ةـشسإدقــلإ

،ةرشصنعلإ موي سسدقلإ حورلإ لولحو
نــشضحــتو لــشسرــلإ ةــمــيزـــع ددششت
ناـمـيإإ يّوـقـتو ددجــلإ ذــيــمــتــلإ
يف هلإإ اهنبإإ ةلماح ،نيعزعزتملإ

امدنعو .اهلاعفأإو اهـلإوـقأإو اـهـبـلـق
اهيلإإ ىتأإ رمعلإ نم نينامثلإ تبراق
موي امك ،ليئإربج ةكئملإ سسيئر
.اهداـقر برـُقـب اـهأاـبـنأإو ،ةراـششبـلإ

هـتـباـجأإ ،ةراـششبـلإ موـي يـف اــمــكو
يل نكيـل> ةـلـئاـق ءإرذـعـلإ ةـشسيدقـلإ
.<كلوق بشسحب


